
ร ู บางอย างในท กุๆ เร  ือง
และร ู ท ุกๆ เร  ืองในบางอย าง

ทำงานบนฐานความร  ู

ลดการใช คำว าน าจะ.....
เปล ี ยนมาเป น็ผ ู ร  ูจร ิง

ทำงานอย างผ ู ร ู จร ิง

ท ุ มเทให ส ุดความสามารถ

ความสำเร จ็ได มาจากการท  ุมเท

ย ดึม ั นในหล กัธรรมะ
และความถ ูกต อง

อย ายอมแพ ง ายๆ 
Never Give U p

ความอดทน ม ุ งม  ัน

ใช ช วี ติแบบเร ยีบง าย
Simplified Life

ข าราชการต องพร อม
เค ียงข างประชาชน

เปร ยีบเหม อืนรวงข าว
ท ี โน มลงส ู พ ื นด นิ

ความอ อนน อมถ อมตน

ม จี ติใจบร กิาร
(Service Mind)

ทำงานด วยใจสาธารณะ
(Public Mind)

เม  ือส ังคมด ี บ ุคคลก ็ด ีด วย

ม ุ งประโยชน คนส วนใหญ เป ็นหล กั

แต ละคนม ีม มุมองแตกต าง

การฟ งัทำให เก ิดป ญัญา

ฟ ังด วยห ัวใจ ให มากกว าด วยห ู

ร บัฟ ังความค ดิเห น็ของผ  ูอ ื น

ใจต องอย  ูก ับก จิ และ
จ ิตต องอย  ูก บังานเสมอ

ทำงานด วยว ิร ิยะ

ร นิห ัวใจใส ให ก ับงานเสมอ

ม คีวามต ั งใจจร ิง

ซ  ือส ตัย ต อแผ นด นิ

ทำท ุกอย างอย างโปร งใส

งานราชการต องตรวจสอบได 

ม ีความส ุจร ติ

พ ฒันาตนเอง

ไม อ จิฉาก นัและก นั

ร กัษาส ขุภาพให ด ีไว เสมอ
เพ  ือจะได ด แูลตนเองได 

พ ึ งตนเอง 

ประโยชน ส ขุประชาชน
ต องมาก อนเสมอ

ข า...ราชการต องร กั
ประชาชนให มากๆ

ในหลวงม อีาช พีราชการ
เราก ต็ องร กัประชาชนใน
ฐานะร บังานมาจากในหลวง

ร กัประชาชน

จากพ  ึงพ ิงและพ  ึงพา
พ ฒันาส  ูพ  ึงก ัน

ท กุภาคส วนต องม สี วนร วม

เร ยีนร  ูร วมก นัเสมอ

10.  เอ  ือเฟ  ือซ  ึงก นัและก นั

หล ัก 10 ประการ
ตามรอยพระย ุคลบาท
โดย ดร.ส ุเมธ ต ันต ิเวชก ุล

ชำนาญในสาขาอาช ีพของตน

ความสำเร จ็รอคนท ี 
ท ุ มเทเสมอ....

เป ็นคนน าร ัก

การให ย ิ งใหญ กว าการร ับ

แตกต างทำให เต ิบโต
ทำงานด วยห ัวใจ

ชาต ิเจร ิญเพราะคนไม โกง

อย ู อย างม ีศ ักด ิ ศร ี

ประเทศไทย
ห ัวใจค ือ ประชาชน

ส ังคมด ีเพราะคน
สาม ัคค ีร ักใคร 

เอกสารประกอบการบรรยาย "หล ักการทำงานของผ ู นำตามรอยพระย ุคลบาท" ตามแนวค ิด ดร.ส ุเมธ ต ันต ิเวชก ุล 
เอกสาร แผนท ี ความค ิด โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี www.prachasan.com
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